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Oploswedstrijd: Als je je eenmaal op de ouwetjes hebt gestort kom je er bijna niet meer vanaf. Ook ik trek nog maar
weer eens een ouwetje uit de kast en wel Nimzowitsch Romi, gespeeld in 1930. Hij is makkelijker dan de standen
die nog ouder waren. Wit
speelt en wint. Oplossing:
1. Td7, Tad8 2. Txd6,
Txd6 3. Df6, gxf6 4.
Tg4+, Kh8 5. Lxf6+ mat.
Vergadering en schaken:
Vanavond beginnen we de
clubavond al om 19.30 uur.
Eerst met de jaarlijkse
ALV
en aansluitend met de
3e rapidavond en de extra
competitie.
Daglichtschaak: Denkt u
aan a.s. dinsdag 7 februari.
Dan is er vanaf 14.00 uur weer zo’n gezellige schaakmiddag
van het Daglichtschaak bij het Nivon. Info: Jan Vermeer!
Externe competitie: De OSBO-cup leverde plaatsing voor de
volgende ronde op voor ASV-4 dat met 3½-½ won van
SMB-2 en voor ASV-6 dat Koningswaal-1 met 3-1 versloeg.
ASV-5 werd tegen Elster Toren-1 pas uitgeschakeld na een
1½-2½ beslissing via snelschaken nadat de wedstrijd zelf in
2-2 was geëindigd. In Wijchen lukte het ASV-7 tegen Het
Kasteel-1 net niet om de volgende ronde te bereiken. Zowel
de wedstrijd zelf als het snelschaken eindigden in 2-2, waarna het laatste bord uit de normale partijen afviel en die had
ASV-7 nou net gewonnen. Dus op het nippertje uitgeschakeld tegen een sterke tegenstander! ASV-8 presteerde goed
tegen het vele honderden elo-punten sterkere SMB-1 en hield
de nederlaag beperkt tot 1½-2½. A.s. zaterdag mogen onze
eerste 5 teams weer aan de bak. De winterstop is weer voorbij. ASV-1 reist af naar Leeuwarden voor de wedstrijd tegen
Philidor 1847. Een belangrijk duel waarbij de Friezen definitief op achterstand gezet kunnen worden. ASV-2 blijft in de
regio en speelt in Bennekom tegen de plaatselijke BSV.
Beide teams staan in de middenmoot. ASV-3 speelt uit tegen
koploper Amsterdam-West. Om van de onderste plaats te
komen dan moet er ook tegen dit soort teams worden gewonnen. Dan de OSBO-promotieklasse waar ASV-4 uit
speelt bij Doetinchem terwijl ASV-5 in Wijchen Het Kasteel1 treft. Veel nieuws dus in deze EP te beginnen met 2 teamverslagen uit de voorbije competitieronde.
ASV-8 komt net tekort: ASV-8 speelde kort achter elkaar
twee wedstrijden tegen SMB, eerst tegen SMB-2 voor de
externe competitie en een week later tegen SMB-1 voor de
OSBO-bekercompetitie. Het werd twee keer een nederlaag.
Eerst 3-5 in de competitie en daarna 1½-2½ voor de beker.
Dit laatste leest u verderop in deze EP. Tegen SMB-2 voor
de competitie werd de wedstrijd beslist aan de borden 4, 5 en
6. Deze gingen allen verloren. Oscar Mercan aan bord 1 en
Bob Kooij aan bord 8 wonnen hun partij. Bob deed dit door
in een remiseachtige stelling de fouten van zijn tegenstander
af te straffen en van een pion achter een pion voor te komen.
Deze loodste hij bekwaam naar de overkant. Jan Vermeer en
Tijs van Dijk speelden een prima remise. Bij een 4-3 stand
was alleen Hub nog bezig. Hij creëerde weliswaar een matdreiging maar zijn tegenstander had met dame en paard de
aanval. Even leek het erop dat het remise werd door eeuwig
schaak, door een tempozet (paardvork) verloor Hub echter
een toren en de partij.
Hub Kusters
Gedetailleerde uitslag ASV-8-SMB-2: Oscar Mercan
(1462)-Jacques Ottenheijm (1792) 1-0; Jan Vermeer
(1766)-Peter Schut (1757) ½-½; Tijs van Dijk (1774)-Peter
van den Berg (1680) ½-½; Rob v. Belle (1695)-Huub Jansen (1589) 0-1; Ron Brachten (1654)-Thomas Manschot
(1589) 0-1; Hedser Dijkstra (1692)-Jan Kasteel (1764) 0-1;
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Hub Kusters (1571)-Valentijn Phijffer (1703) 0-1; Bob
Kooij (1542)-Allerd Peeters (1584) 1-0. Eindstand 3-5.
ASV-10 boekt de eerste winst: Ons team was niet bij voorbaat kansloos tegen Wageningen-6, maar het zou (weer) een
zware dobber worden. Bij het welkom werd gemeld dat Wageningen-6 reeds 1 wedstrijd had gewonnen en dat ASV-10
nog op nul stond. Dus, om de degradatiekans te verkleinen
was ASV-10 nu wel aan de beurt om te winnen. Dit hebben
we volledig waar gemaakt al was de start niet goed. De score
werd namelijk geopend met een verliespartij van Lion de
Kok. Aanvankelijk ging de partij gelijk op, ook na afruil van
stukken en pionnen. Door een te snelle torenzet in plaats van
het verder ontwikkelen van zijn loper, kreeg zijn tegenstander het initiatief en een beslissende aanval. Henk Schunck
bracht de stand weer in evenwicht. Na een gelijkopgaand
beginspel maakte zijn tegenstander een fout wat hem een
centrumpion kostte. Daarna was het een kwestie van uitspelen. Toen een pion van Henk op promoveren stond gaf zijn
tegenstander op. Ko Kooman had een taaie tegenstander.
Veel en lang nadenken leverde dit zijn opponent initiatief op,
maar Ko verdedigde correct en trapte niet in een aantal valkuiltjes. Op het eind werd het nog spannend; met 1 pion
meer had de tegenstander winstkansen maar wellicht door
tijdsgebrek lukte dat niet en werd na 62 zetten tot remise
besloten. Hans Derendorp en zijn tegenstander zaten (een
beetje laat) nog in Sinterklaasstemming. Nadat Hans pardoes
een toren had weggegeven gaf zijn tegenstander 3 zetten later
ook een toren cadeau. Beiden waren van zoveel goedgeefsheid zeer onder de indruk en al spoedig werd tot remise besloten. Toen was de stand dus 2-2 en speelden Theo Koeweiden op bord 3 en Frans Veerman (invaller) op bord 1, beiden
met zwart. Het kon nog alle kanten opgaan. Theo was iets
minder uit de opening gekomen en stond daardoor onder
enige druk. In een stemming van alles of niets offerde hij met
enige risico op h3 zijn loper waarop zijn tegenstander (gelukkig voor Theo) foutief reageerde. Theo moest nog goed
opletten maar maakte geen fouten en scoorde daarmee ons 3e
punt. Frans was inmiddels met een prima partij bezig. Beiden
waren goed uit de opening gekomen maar zijn tegenstander
had wel veel tijd gebruikt. Frans had inmiddels wel het initiatief genomen en mede door tijdgebrek maakte zijn tegenstander een kardinale fout waar Frans gretig gebruik van maakte.
Eindstand 4-2; een uitslag waar alle teamleden zeer tevreden
en blij mee waren.
Ko Kooman
Gedetailleerde uitslag ASV-10 - Wageningen-6: Frans
Veerman (1470) - Leen Vegter (1519) 1-0; Lion de Kok
(1519) – Gerbert Kets (1486) 0-1; Theo Koeweiden (1554) –
Wouter Bus (1425) 1-0; Ko Kooman (1454) – Marius Bolck
(1472) ½-½; Henk Schunck (1461) – Hans van Wijk (1409)
1-0; Hans Derendorp (1359) - Jan Willem Koekebakker
(1394) ½-½. Eindstand 4-2.
Overtuigende winst ASV-4: In de OSBO-cup kwam ASV-4
als eerste in actie. Via een 3½-½ winst bereikten zij ten koste
van SMB-2 de volgende ronde. Remco Gerlich bouwde met
wit vrij langzaam een aanval op, die zwart had kunnen neutraliseren door het centrum aan te vallen. Maar zwart deed
een keer of drie een te passieve verdedigingszet. Toen stonden alle witte stukken gericht op de zwarte koning en zette
Remco hem mat. Gerben Hendriks had een scherpe stelling
met wat minder ruimte, waarin hij op een gegeven moment
pionnen ging winnen. Dat zag er gevaarlijk uit maar hij had
wat trucs achter de hand. Blijkbaar klopten die niet helemaal
want zijn tegenstander miste een grote kans op winst. Daarna
stond Gerben wel gewonnen en speelde hij het uit. De partij
van Désiré Fassaert met zwart ontwikkelde zich langzaam
(beide spelers staken er veel tijd in) en ging aanvankelijk
gelijk op. Op een gegeven moment dacht de witspeler met
een tactische wending in het voordeel te komen, maar Désiré
had één zet verder gekeken en kreeg een sterke koningsaanval. Hij beging evenwel een onnauwkeurigheid, waardoor
zijn voordeel voor een deel verloren ging en zijn tegenstan-

der een rommelstelling kon creëren. Omdat inmiddels de
stand op 2-0 was gekomen en beiden in tijdnood zaten, bood
Désiré remise aan dat door zijn tegenstander dankbaar werd
aanvaard. Hierdoor was de winst in de wedstrijd een feit.
Barth Plomp had een misschien iets minder eindspel dat heel
erg lang doorgespeeld werd in wederzijdse tijdnood. Barth
raakte eerst een pion kwijt, een tijdje later won hij alsnog alle
vier overgebleven pionnen van de tegenstander. Remco Gerlich
Gedetailleerde uitslag SMB-2 - ASV-4: Jacques Ottenheijm
(1792) - Barth Plomp (2000) 0-1; Peter Schut (1757) - Gerben Hendriks (1900) 0-1; Huub Jansen (1735) - Remco
Gerlich) 1930) 0-1; Thoms Manschot (1589) - Désiré Fassaert (1849) ½-½. Eindstand ½-3½.
ASV-5 uitgeschakeld in beker: ASV-5 wist het op papier
sterkere Elster Toren-1 in de reguliere match op 2-2 te houden maar met het beslissende snelschaken waren zij net wat
scherper. In de wedstrijd zelf zette Jan van de Linde ASV-5
op voorsprong. In een gelijkopgaande partij werd afgewikkeld naar een paard tegen lopereindspel. Jan speelde dit positioneel beter en snoepte een pionnetje af en had daarnaast een
actieve stelling 1-0. Tony Hogerhorst kon het net niet bolwerken. In een scherp middenspel verkreeg hij een mindere
structuur die aanknopingspunten gaf voor zijn tegenspeler 11. Wisse Witmans speelde met zwart een zeer goede partij.
Hij kreeg op de damevleugel initiatief maar moest tegelijkertijd aan de veiligheid van zijn koning denken. Uiteindelijk
was zijn pionnenopmars niet te stoppen. Ruud Verhoef had
lang een gelijke stelling maar in tijdnood werd een penning
hem noodlottig en zo werd het 2-2. Het uitvluggeren was
geen succes, uiteindelijk werd het 1½-2½. Geen gelukkige
avond dus!
Ruud Verhoef
Gedetailleerde uitslag ASV-5 - Elster Toren-1: Jan van de
Linde (2007) - Marc Groenhuis (1955) 1-0 (½-½); Tony
Hogerhorst (1763) - Stefan Brouwers (1850) 0-1 (1-0);
Ruud Verhoef (1856) - John Remmerts (1882) 0-1 (0-1);
Wisse Witmans (1468) - John van Ginkel (1860) 1-0 (0-1).
Eindstand 2-2. Elster Toren-1 bekert verder na 1½-2½
winst via snelschaken.
ASV-6 verrassend door in bekerstrijd: Vorige week donderdag was het OSBO-cupavond bij ASV. Het zesde won die
avond als enige, nadat eerder in de week ASV-4 ook al won
bij SMB-2. Het duel met de koploper uit de eerste klasse
Koningswaal-1 begon slecht. Jeroen van Ginneken stond na
zes zetten al totaal opgevouwen met de koning onveilig in
het midden en een vijandelijke dame en paard in de buurt.
Ook Jeroen Kersten was niet goed uit de opening gekomen.
Bij hem ging het ook als eerste mis. De veel sterkere tegenstander drukte door. Niet veel later herstelde Jeroen van
Ginneken zich. De gelegenheidscaptain voelde de verantwoordelijkheid die bij die rol hoort en vocht zich terug in de
partij. Een klein beetje compensatie werd veel compensatie
en uiteindelijk een punt. Een zinderende tijdnoodfase volgde
als afsluiting van de bekerstrijd. Rob Huberts won daarin een
pion en bleef koelbloedig. Nadat hij de stand op 2-1 had
gezet won tenslotte ook Piet de Mol. Hij had actief spel voor
een pion. In tijdnood kwam die pion terug en pakte Piet het
punt. Een knappe 3-1 zege dus en op naar de laatste 16.
Gedetailleerde uitslag ASV-6 - Koningswaal: Jeroen Kersten (1850) - Hamoen Habibi (2046) 0-1; Jeroen van Ginneken (1781) - Rudy Veenhoff (1883) 1-0; Rob Huberts
(1835) - Philippe Friesen (1829) 1-0; Piet de Mol (1775) Jeroen Brandsma (1655) 1-0. Eindstand 3-1.
ASV-8 weert zich goed: Tegen promotieklasser SMB-1 heeft
ASV-8 in de OSBO-cup een verdienstelijke uitslag behaald.
Gezien het enorme ratingverschil viel een grote nederlaag te
verwachten. Rob van Belle wist zijn tegenstander mooi in de
luren te leggen en een prachtige overwinning te behalen. Jan
Vermeer boekte een verdienstelijke remise. Hub Kusters en
Oscar Mercan verloren hun partij. Oscar speelde een goede
partij maar verloor uiteindelijk van de sterkere Jaap Amesz.
Hub Kusters was vanaf het begin kansloos door in de opening het onnodige h6 te spelen. Zijn tegenstander maakte hier
optimaal gebruik van. Toen Hub zijn koning uit een penning
wilde halen pakte hij in plaats daarvan zijn dame vast. Aanraken is zetten heet het dan. Omdat de koningszet de enige
niet direct verliezende zet was gaf Hub op omdat ook zonder
deze fout de stelling verloren was.
Hub Kusters
Gedetailleerde uitslag ASV-8 - SMB-1: Oscar Mercan
(1462) - Jaap Amesz (2223) (0-1); Jan Vermeer (1766) Roy van den Hatert (2128) ½-½; Rob van Belle (1695) Bram Rijkschroeff (2038) 1-0; Hub Kusters (1571) - Jelle
van Deemen (1861) 0-1. Eindstand 1½-2½.
Lichtenvoorde: Het rapidtoernooi in Lichtenvoorde waarin
gestreden werd om de open Achterhoekse titel werd een
prooi voor Robbie Gerhardus, nog niet zo lang geleden ook

dubbellid van ASV. Hij had de vorm van de dag en bleek
niet te verslaan. Ruud
Wille had in de slotronde nog uitzicht
op een gedeelde 1e plaats maar moest winnen en verspeelde
in die pogingen een stuk. Robbie hield intussen een andere
achtervolger op remise, die ook op een half punt van hem
stond en kon vervolgens constateren hoe Ruud zijn partij
verloor doordat het vijandelijke loperpaar oppermachtig
was.
Ruud viel daardoor terug naar een gedeelde 4e plaats met 5
uit 7. Ko Kooman kan terugkijken op een sterk gespeeld
toernooi met enkele goede resultaten tegen sterkere spelers.
Ko scoorde 4 uit 7. Zo snoepte hij Bert Duijker, de 3e ASVer in dit toernooi een half punt af. Ko stond in feite verloren
met een stuk minder maar in de tijdnoodfase was hij er als de
kippen bij om dit stuk weer terug te veroveren toen Bert
verkeerd reageerde bij een ruil. Bert was duidelijk niet in
vorm. Hij kwam wel veel tot aanvallende stellingen maar in
tijdnood ging er dan veel mis. Zo scoorde Bert 2½ uit 7. Er
waren 39 deelnemers en het was weer reuze gezellig!
Wijk aan Zee: Gedurende 2 weken was Wijk aan Zee weer
het schaakbolwerk waar liefhebbers, waaronder vele ASVers, in de nabijheid van de grootmeesters tot grootse daden
probeerden te komen. Dat begon al meteen bij de weekendvierkampen van het Tata Steel toernooi. Jochem Woestenburg kwam in groep 2E tot 2 remises en verloor de derde
partij van de groepswinnaar. Groep 3L werd gewonnen door
Mick van Randtwijk met 3 uit 3 via twee echte winstpartijen
en een reglementaire zege door de afwezigheid
van zijn tegenstander. Anne Paul Taal werd gedeeld 2e in zijn groep
met 1½ punt. Alleen de slotpartij ging verloren tegen de
uiteindelijke winnaar van deze vierkamp. Niels Matser bleef
in groep 5L steken op 1 punt via 2e remises. Dick Vliek werd
in groep 6L met 2 uit 3 gedeeld 1 . Alleen tegen zijn medegroepswinnaar werd verloren maar daar stonden dus 2 overwinningen tegenover. Enkele dagen daarna was het de beurt
aan de dagvierkampen. Daar speelde Barth Plomp in de sterke groep 2B waar hij 1½ punt scoorde en er een goede TPR
aan overhield. In groep 4M boekte ons dubbellide Henny
Haggeman 2 remises. Met 1 punt werd hij gedeeld 3 . Albert
Marks won groep 6J met 3 uit 3. Van hem ontving ik het
volgende verslag. “Als vanzelf kwam het gedicht “Een winter aan zee“ van Adriaan Roland Holst in mijn gedachten
toen ik met Barth Plomp op weg ging naar Wijk aan Zee.
Jarenlang was ik als toeschouwer aanwezig geweest en nu
zou ik voor het eerst meedoen in een van de dagvierkampen.
Een aangename ervaring! In de eerste ronde trof ik een 13jarig jeugdtalent uit Wageningen, Sara Martinez, die een slim
soort schaak speelde, maar ik slaagde erin haar mat te zetten.
De tweede partij eindigde ook in mijn voordeel en ook met
mat. Het derde en laatste treffen was een combinatoire heksenketel. In het eindspel gaf mijn tegenstander een toren
tegen twee lichte stukken. Ik (zwart) had een toren op a1 en
hij hield een moeilijke stelling. Bij een afruil kon ik promoveren en ik won. Wat doe je na een geslaagd toernooi, lekker
eten en goed slapen en een tpr van 1945? Inderdaad meteen
een hotel boeken voor 2018!” Albert heeft de smaak dus te
pakken zo blijkt. Theo Koeweiden kwam in groep 7R niet
verder dan een ½ uit 3. In groep 7X werd Bob Kooij met 1½
uit 3 tweede. Maar er had meer ingezeten, zo meldde hij mij.
In zijn eerste partij stond Bob gewonnen maar hij gaf zijn
dame zomaar weg. Daarna volgde een terechte remise en een
terechte overwinning. Succes was er daarna voor Peter Boel.
Hij won opnieuw het journalistenkampioenschap.
Het was
daarmee al de vijfde keer op rij en de 11e keer in totaal dat
hij deze titelstrijd won. Hij moest er hard voor werken
doordat hij op achterstand kwam na het verlies in de 4e ronde
tegen René Nijland. Pas in de slotronde nam Peter de eerste
plaats weer over toen de koploper verloor. Vier ASV-ers
namen deel aan de tienkampen. Tom
Bus speelde in groep
2E waar hij met 4 uit 9 gedeeld 3e werd. Hij verloor van
groepswinnaar en oud-ASV-er René Dûchene. Paul de Freytas kan terugkijken op een sterk gespeeld toernooi. Hij won
groep 4A met een prachtige score van 7 uit 9 en bleef ongeslagen. Daarentegen was er weinig succes voor Nico
Schoenmakers in de parallelgroep 4C waar hij slechts tot 2½
uit 9 kwam. Quirine Naber speelde ook een goed toernooi
want in groep 5B werd zij met 6 uit 9 tweede. Het was weer
een prachtige happening daar in Wijk aan Zee. Een mooie
reclame voor de schaaksport.
Uitslagen interne competitie 18e ronde (26 januari 2017):
de Kort-Wilgenhof 0-1; R. Wille-Boel 0-1; Groen-v. Willigen ½-½; Marks-Boonstra ½-½; Vliek - Koen v. Keulen 1-0;
Eder-Kooij 0-1; Schunck - van Buren 1-0; Koeweiden-Kees
van Keulen 1-0; Arends-Mollahosseini ½-½; Zuidema Hartogh Heijs 1-0; Meijer - Rijmer ½-½; DerendorpNoguera 1-0; J. Sanders-Gubbels 1-0; van Lotringen-Droop
1-0; Diekema-Burger 1-0; Visser-ter Hove 1-0.
Uitslag ASV bekercompetitie: van Rijn - Taal 1-0.

